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                                                             ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

                                                                  ՏՆՕՐԵՆ՝                Ա.Հ.ՄԱԿԱՐՅԱՆ 

 

 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ 

II ԿԻՍԱՄՅԱԿԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՊԼԱՆ-ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  

 

 
ԱՆՑԿԱՑ-

ՄԱՆ 
ԺԱՄԿԵՏԸ 

ՕՐԱԿԱՐԳ ԶԵԿՈՒՑՈՂՆԵՐ 
ԾԱՆՈ-
ԹՈՒ- 

Թ ՅՈՒՆ 

Հունվար 

1. Հաղորդում 2-րդ կիսամյակի ուսումնական 

գործընթացի կազմակերպման նախապատրաս-

տական աշխատանքների մասինֈ 

Դեկան 
 
 

 

2. Կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքային 

խմբերի և աշխատանքների կատարման 

ժամանակացուցների հաստատումֈ 

ԿԾ պատասխանա-
տուներ 
 

 

3. 1-ին կիսամյակում իրականացված հետազոտական 

աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ 

ամբիոնային հաշվետվությունների ներկայացումֈ 

Ամբիոնների 
վարիչներ 

 

4. Ավարտական աշխատանքների կատարման ընթացքի վերաբերյալ 

հաշվետվությունների քննարկումֈ 

Ամբիոնների 
վարիչներ 

 

5. Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 2020-2021 

ուստարվա II կիսամյակի աշխատանքների պլան-

ժամանակացույցի քննարկում և հաստատում: 

Դեկան  

Փետրվար 
 

1. 2020-21թթ. ուս. տարվա 1-ին կիսամյակի 

քննաշրջանի ամփոփում: 

Դեկան 
 

 

2. Կրթական ծրագրերում փոփոխություններ 

կատարելու մասին վերանայող աշխատանքային 

խմբերի առաջարկների քննարկումֈ   

ԿԾ պատասխանա-
տուներ 

 

3. 2020-2021 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի 

անվանական կրթաթոշակների թեկնածուների 

առաջադրում: 

Դեկան  

4. Հաղորդում ամբիոններում 2-րդ կիսամյակի 

դասընթացների փաթեթների առկայության և 

վերանայման ընթացքի մասինֈ 

Ամբիոնների 
վարիչներ 

 

Մարտ 
 

1. Հաղորդում ավարտական աշխատանքների 

կատարման ընթացքի մասինֈ   

Ամբիոնների 
վարիչներ  

 

2. Ավարտական աշխատանքների նախապաշտպա-

նությունների և պաշտպանությունների  

ժամանակացույցների հաստատում: 

Դեկան  
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3. Հաղորդում ավարտական կուրսերի քննաշրջանի 

կազմակերպման վերաբերյալ և քննաշրջանի գրաֆիկի 

հաստատումֈ 

Դեկան  

4. 2020-2021 ուստարվա առաջին կիսամյակի 

լուծարքային շրջանի ամփոփումֈ 

Դեկան  

5. Հաղորդում 2-րդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ 

քննությունների և ստուգումների նախապատրաս-

տական  աշխատանքների մասինֈ 

Դեկան  

6. Ֆակուլտետի 2021-2025 և 2021-2026 ուստարիների 

ուսումնական պլանների հաստատում: 

Դեկան, ամբիոնների 
վարիչներ 

 

7. Կրթական ծրագրերի վերանայման աշխատանքային 

խմբերի կողմից իրականացված աշխատանքների 

ներկայացումֈ 

ԿԾ պատասխանա-
տուներ 

 

8. Առկա ուսուցման 1-ին կիսամյակում դասավանդման 

որակի և արդյունավետության վերաբերյալ 

ուսանողական հարցման արդյունքների 

ներկայացումֈ 

Դեկան, ամբիոնների 
վարիչներ 

 

Ապրիլ 
 

1. 2-րդ կիսամյակի առաջին ընթացիկ քննությունների և 

ստուգումների արդյունքների ամփոփում: 

Դեկան  

2. Ավարտական աշխատանքների նախապաշտպա-

նությունների արդյունքների ամփոփում: 
Ամբիոնների  
վարիչներ 

 

3. Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովների 

կազմի անդամների առաջադրումֈ   

Դեկան, 
ամբիոնների 
վարիչներ 

 

4. Հաղորդում 2-րդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ 

քննությունների և ստուգումների նախապատրաս-

տական աշխատանքների վերաբերյալֈ 

Դեկան, 
ամբիոնների 
վարիչներ 

 

5. 2021-22 ուսումնական աշխատանքային պլանների 

հաստատում: 

Դեկան  

 
 
 

Մայիս 
 

1. Ավարտական կուրսերի քննաշրջանի արդյունքների 

ամփոփում: 

Դեկան  

2. Առկա ուսուցման 4-րդ կուրսի 2-րդ կիսամյակում 

դասավանդման որակի և արդյունավետության 

վերաբերյալ ուսանողական հարցման արդյունքների 

ներկայացումֈ 

Դեկան, ամբիոնների 
վարիչներ 

 

3. 1-ինից 3-րդ կուրսերի 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի 

ժամանակացույցի հաստատում: 

Դեկան  

4. Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների հաջորդ 

ուստարվա անհատական բեռնվածությունների 

ներկայացում և քննարկումֈ 

Ամբիոնների 
վարիչներ 

 

5. ԿԾ պատասխանատուների գործունեության 

հաշվետություն: 

ԿԾ պատասխանա-
տուներ 

 

Հունիս 
1. 2021թ. ավարտական աշխատանքների 

պաշտպանության արդյունքների ամփոփումֈ 

Դեկան, Ամբիոնների 
վարիչներ 
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2. 2-րդ կիսամյակում իրականացված հետազոտական 

աշխատանքների արդյունքների ներկայացումֈ 

Ամբիոնների 
վարիչներ 

 

3. Ուսանողական խորհրդի (ՈՒԽ) նախագահի 

կատարած աշխատանքների ներկայացում և 

ուսանողական գիտական ընկերության (ՈւԳԸ) 

նախագահի հաշվետվությունֈ 

 

ՈւԽ և ՈւԳԸ 
ֆակուլտետի 
նախագահներ 

 

4. ֆակուլտետի ամբիոնների վարիչների ամփոփիչ 

հաշվետվություն: 

Ամբիոնների 
վարիչներ 

 

Հուլիս 

1. 2020-2021 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի քննաշրջանի 

արդյունքների ամփոփումֈ 

Դեկան  

2. Ֆակուլտետի 2020-21 ուստարվա գործունեության 

վերաբերյալ դեկանի  հաշվետվությունֈ   

Դեկան  

 
 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ  ՆԱԽԱԳԱՀ  ՝                                    Վ․  Ա․  ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ            
  
 
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ  ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ   ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                                  Ք.Հ.ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ                
 

 


